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ÔNIBUS 
DA GRANDE CURITIBA Curitiba confirma 39º Oficina 

de Música em janeiro A bon tica (nlo pronto 
e 

Conheça mais sobre 
nossos produtos no. 
ste gruporãa com 

Ratinho Jr. propõe piso de 
R$ 5,5 mil aos professores 

Nenhum dos mais de 66 mil professores vinculados à rede estadual de educação vai receber menos de R$ 5.545 por mês a partir 
de janeiro de 2022. O incremento em relação ao atual piso salarial em vigor no Estado (R$ 3.730) é de 48,7%. (Página 4) 

Sem valer grandes mudanças na classificação do Brasileirão, Athletico e Palmeiras 
apenas cumpriram tabela ontem na Baixada e ficaram em um sonolento 0x 0. (Página 6) 

Presidente do 
TJPR defende 
nova Lei 

das Custas 
O projeto apresentado 

(Alep) propõe 
o sistema de cus 

s do estas 
te do TJPR, 

desembargador José 
Laurindo de Souza Netto 
(foto), a propost: 
preparar o tribunal para as 

ações. (Página 3) 

clube-empresa 
(Página 6) 

Paraná 
Clube se 
apresenta para 
pré-temporada 

(Página 6) 
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Fique Ligado 
Frase 

do dia 
Não espere por 
uma crise para 

descobrir o que é 
importante em sua 

vida. 

Platão 

Instituto vesnieie 11/C 
Comunicação 

Editora larmaldo Ônibus 

o 
Sobre os passaportes 

da vacina 
Em março de 2020, parte da população, hoje, pados pelo retardamento | Mega Sena 

quando a pandemia che- — está vacinada. do fim da pandemia. Concurso ne 2434 
gou forte ao Brasil, o so- Em países desenvolvi A solução para o po- | 01-02-14-28-40-51 
nho de consumo de todas. dos como a Alemanha e der público, que investiu 
as pessoas era que fosse a China, patê da popula- pesado na compra das | == 7 
inventada a vacina que ção simplesmente igno- vacinas, foi exigir que o Timemania 
nos livrasse da Covid. A rou a vacina e o resultado cidadão pelo menos de- | Concurso ne 172] 

indústria farmacêutica vem se refletindo agora, monstrasse uma boa von- | 15-25-30-33-39-57-74 
foi ágil e conseguiu em. no aparecimento de uma  tade de ficar imune. Os | me do coração 
um prazo relativamente nova onda de pessoas resultados são inegáveis. | spowr/rE 
curto oferecer ao público internadas e de mortes. A medida que a popula- 
em geral uma vacina que Para quem tenta controlar ção foi se vacinando, os | Lotofácil 
lhe protegesse de forma a pandemia desespera- números de casos graves | Concurso ne 2349 
aceitável do Coronavírus.  damente, é fácil apontar e de mortes foram dimi- | 04-05-06-08-09 
Apesar dos aqueles que se negam a nuindo, Não há um argu- | 19-11- 
ros e resis ser vacinados como os cul- mento contrário. E 

VASO EBD OO ODOR 
Ad Sao tag 

IMAGEM DO DIA 

A imagem detalhada 
do sol obtida pelo 
fotógrafo Andrew 
Martel usando 
telescópio mod! 

EZZ TT 

Cristiane Costa Cores 

lança single “Para Onde?” 
A compositora Cristiane A banda conta com a par- E 

Costa Cores lançou no último. ticipação de Alceu Milczevsky, f ZA — 
domingo, 05 de dezembro o. baixo; Abel Hack, bateria: Ismar » 
single “Para Onde?”. De estilo Kohis, guitarra, violão de nylon 
MPB, a nova composição da . e ukulelê; e a própria Cristiane 
artista flerta com o rock e com que além do vocal executa o 
o jazz e é uma observação do piano digital. 
tempo e da natureza. Os mú- Mesmo não dedicando 
sicos que participam do single 100% à música, pois é especia- 
são todos catarinenses, das ci- lista em arquitetura comercial e 
dades de São Bento do Sule Rio . da publicidade exterior, música 
Negrinho, exceto Cristiane Cos- — e aarte fazem parte de sua vida 
ta Cores que está radicada em . desde muito cedo. “Grande par- 
Curitiba há 11 anos. Ela assina — te das atividades que executo 
aprodução musical do trabalho. estão ligadas de alguma forma 
tendo Ney Maia da Unnica Áu- — àarte. É o que sustenta aminha 
dio Produções na co-produção. . alma” dissea cantora. 
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Druigação 

Presidente do TJPR defende 

nova Lei das Custas Judiciais 
Desem José Laurin la em “Just istributiva 

O projeto apresentado Souza Neto explica decustas judiciais. Há, efe- prestado. 
pelo Tribunal de Justiça que o projeto é fruto de tivamente,casosnosquais Outro benefício do 
do Paraná (TJPR) à As. 
sembleia Legislativa (Alep) 

estudos e debates, para o valor cobrado atualmen- 
atualizar uma legislação te pode mais que dobrar. 

propõe reformar o sistema da década de 1970. “A lei A alta média, contudo, é 
de custas judiciais do es- — possibilita a introdução de . de 4,69%, havendo, inclu 
tado. Para o presidente do novos paradigmas ao sis- sive, situações nas quais 
TIPR, desembargador José tema jurídico, com foco na . os valores cobrados foram 
Laurindo de Souza Nerto,a função social da gestão”, mantidos ou até mesmo 
proposta vai prepararo tri- . afirma reduzidos, levando sem- 
bunal para as transforma- Na prática, O que tal re- pre em conta a capacidade 
ções que devem ocorrerão forma propõe é a cri contributiva do usuário 
longo da próxima década. — de uma tabela progressiva e também O serviço a ser 

projeto de lei para a po- 
pulação é a simplificação 
do cálculo das custas, por 
meio da extinção do Valor 
de Referência de Custas 

diciais, tornando mais 
fácil a compreensão do 
pagamento das taxas, que 
passariam a ser tabeladas 
em valor corrente, em re 
sm 

DOADO OEA OG 

Projeto que institui o Programa Energia 
Solidária avança na Assembleia 

A proposta que institui o 
Programa E Solidária 
em todo o estado avançou 

Assembleia Legislativa 
do Paraná. O projeto do Po- 
der Executivo foi aprovado 
em primeiro e em segundo 
tumos durante duas sessões 
plenárias realizadas nesta se- 
gunda-feira (6), sendo uma 
ordinária e outra extraordi 
nária. A proposta estabelece 

regras para 0 pagamento 
do consumo de energia elé- 
rica para as famílias de baixa 

tadual nº 17/39/2013, que trata do 
Programa Luz Praterna. De acordo 
com o Governo, devido à fragilida: 
de socioeconômica imposta pela 
pandemia da Covid-19, há uma 
necessidade de ampliação do be: 
nefício. 

Em setembro de 2021 
Fratena atingiu 187 mil 
de baixa renda, com investimento 
do Govemo do Estado de R$ 
milhões. Com a nova proposta, o 
Govemo pretende ampliar a con- 
cessão de desconto no pagamento 
deenergia elétrica para residências 

renda residentes no Paraná. que consumam até o limite de 
O projeto institui 0 Pro- p kWh, alcançando aproximada- 

= mente 289 mil famílias. grama Energia Solidária por Os deputados aprovaram a 
meio da revogação da Lei Es- AM proposta apresentada pelo governo 

Câmara debate adiamento do reajuste do IPTU 
cia, acatado na última quarta-feira E RS, 

plenário da Câmara Municipal de 
Curitiba (CMC) acatou, nesta se- 
gunda-feira (6), projeto de lei com- 
plementar que adia a revisão da 
planta genérica do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) para 
outubro de 2022. A medida é res- 
ponsável pela atualização do valor 
venal dos imóveis da capital — ou 
seja, por determinar quanto vale o 
metro quadrado das construções e 
dos terrenos não edificados. 

Na pauta em regime de urgên- 

(19), a mensagem do Executivo 
teve 38 votos favoráveis. Também 
foi unânime, com 37 votos, a apro- 
vação de emenda protocolada pelo 
líder do prefeito, Pier Petruzziello 
(PTB), com a assinatura de mais 
nove vereadores, para que o lan- 
camento do IPTU 2022 não tenha 
o reajuste anual de até 4% para 
imóveis edificados e de 7% para 
terrenos. Com isso, a correção do 
tributo, no próximo exercício, será 
limitada à inflação. 

Os vereadores aprovaram 
aproposta da Prefeitura 

Projeto que libera 
remédios de Canabidiol 
deve entrar em pauta 

Os deputados Goura 
(PDT) e Michele Caputo 
(PSDB) procuraram o presi 
dente da Assembleia Legis- 
lativa do Paraná, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), na 
tarde desta segunda-feira 
(6), para pedir a inclusão 
do projeto 962/2019, que 
assegura O acesso a medi 
camentos e produtos à base 
da Canabidiol e Tetrahidro 
canabinol para tratamento 
de doenças e síndromes de 
transtornos de saúde, na 
pauta de discussões do Ple- 
ário ainda neste ano. 
Acompanhados de pais 

de crianças que já utilizam 

produtos com os princípios 
do canabidiol (CBD) e te 
trahidrocanabidio!  (THC) 
por meio judicial, os paria- 
mentares explicaram que a 
tramitação do projeto, ori 
ginalmente apresentado por 
Goura, recebeu substitutivo 
geral do relator da maté 
na Comissão de Constitui 
ção e Justiça, deputado Pau- 
lo Litro (PSDB), que tam 
bém assinou a proposta. 

“Projetos semelhantes 
já foram aprovados nos es 
tados de São Paulo, Mato 
Grosso, Goiás, Distrito Fe 
deral e Paraíba”, explicou 

PE Deputados e pais de pacientes fizeram 
ABR 6 pectido no presidente da Assembicia 

Mexida no cenário 
A filiação do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro 
ao Podemos como pré-candidato à Presidênc 
da República deve ter reflexos diretos também 
na disputa pelo governo do Estado nas eleições 
de 2022. Em busca de um palanque forte para 
Moro no Paraná — terra natal do pré-candidato 
e sede da “República de Curitiba" que deu fama 
nacional ao ex-juiz — o partido pode ser obri- 
gado a lançar um nome próprio para a disputa 
pelo Palácio Iguaçu. 

Dallagnol no Podemos 
O Podemos está se potencializando como par- 
tido e vai filiar na sexta-feira o ex-procurador 
da Lava Jato, Deltan Dallagnol, pré-candidato a 
deputado federal na eleição, com as presenças 
de Sergio Moro, Alvaro Dias, Oriovisto Guima- 
rães e Flávio Arns, além da presidente do parti- 
do, Renata Abreu. À chegada de Deltan Dallag- 
nol a sigla está impulsionando uma onda de 
filiações. 

Vice de Lula 
O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, 
disse que existem condições para que o partido 
participe da federalização de partidos (que in- 
cluiria o PCdoB e outras duas legendas ainda in- 
definidas) para a candidatura do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, entre elas, a vice-pre- 
sidência para o indicado da sigla e a retirada de 
candidaturas em quatro estados: Pernambuco, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

RPC PER pr er TR 
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A Secretaria de Es- 
tado da Saúde (Sesa) 
informou que nes- 
ta segunda-feira (6) 
os sete casos sus- 
peitos da variante 
Ômicron no Paraná, 
divulgados na últi- 
ma semana, foram 
descartados por não 
apresentarem a de- 
tecção do vírus Sars- 
-Cov-2, 

Os casos haviam 
sido isolados e foram 
acompanhados pela 
Vigilância Epidemio- 
lógica da Sesa e dos 

municípios de Curi- 
tiba e Foz do Iguaçu, 
após contato com um 
caso confirmado em 
São Paulo, no aero- 
porto de Guarulhos. 

Considerando que 
não houve confirma- 
ção para a Covid-19, 
as amostras não 
foram — encaminha- 
das para sequencia- 
mento genômico na 
Fiocruz. Neste mo- 
mento, não há mais 
suspeitas da circu- 
lação da variante no 
Paranám 

As 216 Agências do Tra- 
balhador do Paraná come- 
çam a semana com 10.441 
oportunidades deemprego 
com carteira assinada. Nas 
agências de Curitiba e Re- 
glão Metropolitana estão 
disponíveis 2.099 postos de 
trabalho. 

Aregional de Toledo vol- 
tou a ser o destaque no In- 
terior do Estado, com 1.587 
vagas abertas. Destas, 604 
são para aliar de linha 
de produção. A regional 
de Cascavel oferece 1,092 

vagas, sendo 269 também 
para aliar de linha de 
produção. 

O secretário estadual 
da Justiça, Família e Traba- 
lho, Ney Leprevost, afirma 
que o comércio, um dos 
setores com vagas, já está 
respondendo à retomada 
econômica. “Com a chega- 
da de fim de ano e a queda 
nos índices do coronavirus, 
o comércio voltou a ficar 
movimentado e gerar em- 
prego e renda”, disse o se- 
cretário. m 
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Ratinho Jr. propõe piso de 
R$ 5,5 mil para professores 

Nenhum dos mais de 66 
mil professores vinculados 
à rede estadual de educa- 
ção vai receber menos de 
R$ 5.545 por mês a partir 
de janeiro de 2022. O in 
cre n relação ao 
atual piso salarial em vigor 
no Estado (R$ 3.730) para 
40 horas/aulas semanais 
é de 48,7% e vai beneficiar 
mais de 22,4 mil profissio- 

n começo de carrei. 
ra, entre servidores efeti 
vos e temporários, além de 
terreflexo na remuneração 
dos demais docentes que 
pertencem a outras classes 
salariais. 

ento 

nais 

A nova base de venci. 
mentos, anunciada pelo 
governador Carlos Mas 
sa Ratinho Junior nesta prosseguimento ao pro-. lativa contempla ainda a progressão de carreira. O 
segunda-feira (6) durante cesso que busca fazer do. manutenção do pagamen- — investimento é de R$ 674,4 
evento no Palácio Iguaçu, Paranáo estado comome- to do vale-transporte (R$ milhões e conta com re- 
integra um pacotedeações  lhor sistema educacional 842), implantação de gra-. cursos do Fundo de Manu- 
construído pelo Governo. público do País. tificação de R$ 800 a partir. tenção e Desenvolvimento 
do Estado como forma de O projeto de lei encami- — de janeiro e a manutenção — da Educação Básica (Fun 
valorizar o magistério e dar. nhado à Assembleia Legis- do atual mecanismo de deb). 

O governador anunciou a medida que será vo 

EEE 
Suspeitos pela morte 

de Amanda Albach 

A polícia apreende mais de 5300 ml são soltos 
com os traficantes do litoral 

E a : Dos cpéos pela mor Laguna no Hed do Sa Operação cumpre | aajpen amanda Aba. catia: Um dos pe 
mandados de prisão Civil de Santa Catarina. As. própria cova. 

investigações não co A jovem havia sido vista 
. varam o envolv pela última vez em uma fa- 

em Matin h os ariano oia UR Mo! soa E A de 
E E to permanece preso. Três m Florianópolis. Antes 

coordenada pelo Bata- começa nas próximas | preventivamente na última . uma mensagem para à mãe Ihão de Polícia de Choque . semanas. Foram cumpri- | quinta-feira (02), em Cano- avisando que *retomari 
(BPChoque) e integrada dos 33 mandados de bus- | as, no Rio Grande do Sul. O . para casa, em Fazenda Ri 
com a Polícia Cívil cum- ca e apreensão, sendo 16 | corpo da vítima, de2 Grande, na região metropo- 
priu mais de 30 manda- . deles também mandados | foi encontrado no dia se- ltana de Curitiba, com um 
dos judiciais, apreendeu de prisão. Dois homens | guinte, na Praia do Sol, em . carro de aplicativo. m 
cerca de R$ 300 mil em acabaram mortos em um 
dinheiro e uma grande confronto com as equi 
quantidade de drogas. A. pes policiais. 
ação está em andamento Ao todo, já foram apre- 
nesta segunda-feira (06) endidos cerca de R$ 300 

no município de Mati- mil em dinheiro, cinco 
nhos, no Litoral do Esta- armas de fogo e uma 
do, e já resultou (até 10 grande quantidade de 
horas) na prisão de cinco. drogas. Todo o material 
pessoas, foi encaminhado, junta- 

De acordo com as in- mente com os presos, à 
formações iniciais, a ope- — Delegacia de Polícia Civil 
ração faz parte das prepa- . de Matinhos para as me- 
rações para a Operação  didas cabíveis. E Ajovem teria sido obrigada a cavar a sepultura 



Cidade 

Prefeitura confirma 39º 

Oficina de Música em janeiro 

ba volta a respirar 
música. A Fundação Cul- 
tural e o Instituto Curitiba 
de Arte e Cultura contir- 
maram a realização da 
39º Oficina de Música de 
Curitiba, que acontecerá 
de 16 a 30 de janeiro, em 
formato híbrido, tanto na 

apa pedagógica quanto 
na programação de espe- 
táculos, shows e concertos 
abertos ao público. 

Um dos eventos mais 
importantes do país 
área de formação, a Ofici. 
na de Música de Curitiba 
que ocorreu integralmente 
de forma virtual na edição 
anterior, volta em 24 
com oferta de cursos pre: 

nciais descentralizados 
em vários espaços cultu 
rais da cidade, na região do 

entro Histórico, e tam- 
bém com a opção on-line. 

“A música vai abraçar o 
Rosto da Cidade fazendo 
circular a encomia criativa 
com a movimentação con 
trolada de alunos e pro 

fessores que aqui estarão 
para aprender e ensinar 
música. Voltamos a respi. 
rar alegria, e a Oficina de 
Música traz esse acalan 
para a vida e para alma”, 
destaca o prefeito Rafael 

Bias ori srecces posicao da pncipatonicia de música do pais 
Greca curitiba prgovbr . Os va. 

As inscrições para os lores dos cursos variam de 
cursos de aperfeiçoamen- . R$ 100 (1 curso) a R$ 180 (3 
to em música Erudita, An- cursos) para o presencial, 
tiga e Popular abrem nesta. e de R$ 30 (1 curso) a R$ 
terça-feira (7/12), no site 120 (pacote completo) na 
www.oficinademusica. modalidade on-line. E 

DEODORO REDE 

E 6. spaces cão disponsis em vário pontos cidade 
Urbs lança edital para 
ocupação de 

O empreendedor em 
busca de um local para 
montar o seu comércio 
pode encontrar oportu- 
nidades na licitação que 
a Urbanização de Curi 
tiba (Urbs) realiza nesta 
semana. Serão escolhidos 
permissionários de lojas e 
bancas em vários pontos 
da cidade, como Mercado 
Municipal Capão Raso, 
Rodoferroviária, Arcadas 
do São Francisco, Centro 
Comercial Rui Barbosa 
Terminal Guadalupe. 

A abertura dos envelo- 
pes com as propostas será 

bancas 
na quarta-feira (8/12), 
às 13h, na sede da Urbs, 
na Avenida Presidente 
Affonso Camargo, Nº 
330, Estação Rodoferro- 
viária, Bloco Central, no 
bairro Jardim Botânico. 
Podem participar pessoas 
físicas e jurídicas e ganha 
a maior proposta. O con- 
trato é de 60 meses. 

Ao todo, o edital prevê 
a escolha de permíssio- 
nários para 12 lotes de 
bancas e lojas, com va- 
lor de outorga (parcela 
inicial) de R$ 519,54 a R$ 
25.308,00. 8 

A Secretaria da Saúde 
de Curitiba registrou, nes- 
ta segunda-feira (6/12), 39 . mia. São 1.006 casos ativos. 
novos casos de covid-19 e — nacidade, correspondentes. 
o óbito de um homem de . ao número de pessoas com 
77 anos, que aconteceu nas — potencial de transmissão 
últimas 48 horas. Atéo mo- . dovírus. 
mento foram contabiliza- A taxa de ocupação dos. 
das 7,802 mortes na cidade — 120Jeitosde UTISUS exclu- 
provocadas pela doença . sivos para covid-19 está em 
nesteperíodode pandemia. . 28%. Restam 86 leitoslivres. 

Comosnovoscasoscon- Dos 114 leitos de enferma- 
firmados, 298.730 mora- rias SUS covid-19 está em 
dores de Curitiba testaram 27%. Há 83 leitos vagos. 

HE A ocupação dos leitos para Covid em 
À Curitiba está em 26% 

grupordacom 

As chuvas em no- 
vembro na Região Me- 
tropolitana de Curitiba 
apresentaram o pior de- 
sempenho dos últimos 
três anos, conforme da- 
dos do Simepar — Siste- 
ma de Tecnologia e Mo- 
nitoramento Ambiental 
do Paraná. Em Curitiba, 
choveu pouco mais de 
30 milímetros, abaixo da 
média de pouco mais de 
100 mm para o mês. 

[As baixas precipita- 
ções causam impacto no 
nível dos reservatórios do 
Sistema de Abastecimen- 
to Integrado de Curitiba 

E O nível dos reservatórios da cidade está 
MME em 675,,após novembro 

Pouca chuva em 
novembro tem reflexo 

nos reservatórios 
e Região Metropolitana 
(Saic). Nesta segunda- 
feira (6), o nível médio 
do Sale está em 67,34%. 

Em 15 de novembro, 
quando teve início o mo- 
delo de rodízio de 60 ho- 
ras com abastecimento e 
até 36 horas de suspen- 
são no fornecimento de 
água, o nível havia chega- 
do a 68,75%. Entre 19 23 
de novembro, ficou acima 
de 69%, ainda com refle- 
xo das chuvas de outubro. 
Desde 24 de novembro,os 
reservatórios vêm apre- 
sentando quedas lentas, 
mas consecutivas. 

SM 

JE A fiscalização continua na cidade, 
À mesmo com menos restrições 

Aifu fiscaliza 

estabelecimentos em 

seis bairros 
Em mais uma Ação Inte- 

grada de Fiscalização (Aifu), 
realizada no fim de semana, 
agentes municipais das Se 
cretarias Municipais de Ur 
banismo e Meio Ambien! 
Fundação de Ação Social, 
além de policiais militares e 
guardas municipais fiscali 
zaram 12 estabelecimentos 
nos bairros Batel, Centro, 
Boqueirão, Cajuru, Guaíra 
e Xaxim. 

No sábado (4/12), foram 
fiscalizados pontos 
comerciais. Quatro foram 
fechados, dez autuações 

administrativas foram la 
vradas e foram aplicadas 
multas que somam R$ 
88,8 mil. Também foram 
apreendidas 19 garrafas de 
bebidas alcoólicas, 7,3 gra- 
mas de maconha e quatro 
embalagens com lança 
«perfume. 

No total, 370 pessoas 
foram encontradas nos lo- 
cais fiscalizados, 115 foram 
abordadas e quatro delas 
foram detidas. Cinco vei 
culos foram recolhidos « 
foram feitos 22 autos de in- 
fração de trânsito. M 

PPS Ro RS 
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uitos tem me per: confusão toda do 
guntado sobre 

qual dia para o encerra 

Capitão Hidalgo 

Esportes 
3! 

cube 
e pandemia, foi sofrendo 
naturalmente os percalços 

mento do ano da Confraria — de um time que não vinha 
Amigos da Bola. Então, lá . tendo bons resultados com 
vai a informação. Voltamos . elenco tecnicamente fraco. 
no dia 8 de Novembro pas 
sado, aliás, um sucesso, 
afinal estavam nessa soleni 
dade em torno de 160 pes- 
soas, pela data de passagem 
do 10º aniversário, De certa — Augusto, 
forma foi surpreendente, 
sim, estávamos no proces- 
so da pandemia, portar 
20 meses afastados pela 
exigência dos protocolos. 
Portanto, fica, antecipada: 

7 de Fevereiro 

Sylvinho, e está o 

, 0 di América/2022. 
de 2022, o reto 
esse mês muitas. pessoas. 

pois, 
Com 

retoria do Palr tem seus compro 
natalinos, 

O atual presidente do 
mão, Duílio Monteiro Alves, 
aliás, família de corintianos, 
andou certo em defender o 
técnico, Sylvinho. Esse ra 

Crefisa. Sua per 
ia é não. 

paz que iniciou a carreira Portugal, 
de jogador desde menino 
no clube e com seu cresci 
mento futebolístico fo 
elusive, jogar na fase áu 
do Barcelona e depois no 

calendário foi esse do: 
ser aliar do técnico do 
selecionado nacional, Tite. 

Quando chegou a téc 
nico do Timão, convida: 
do que foi, no meio da 

Lateral Egídio está 
de saída do Fluminense 
O Fluminense vai para a 
tima rodada do Campeo 

nato Brasileiro com ambi 
ção de voltar à Libertadores. 
No entanto, fora de campo 
a diretoria já se movimenta 
pensando na próxima tem. 
porada. 

Os tricolores devem ir 
atrás de reforços. Em contra. 
partida, alguns jogadores es. 
tão perto de deixar o clube. 
Um jogador que está pró 

ximo de sair é o lateral es- 
querdo Egídio. O atleta não 
vem sendo relacionado nos 
últimos jogos. 
A provável saída do lateral 

esquerdo ficou evidenciada 

Isso porque 

Barcelos e explicou 

banco 

io Roni io fia 

negro, cansativo sim, 
bem proveitoso com os mi 
Ihões de reais no caixa. 

Quando a diretoria do clube 
começou a dar um solução 
mais expressiva andou con- 
tratando de forma acertada 
com as chegadas de Renato 

Giuliano, Roger 
Guedes e William. A dire 
ria não deu ouvidos a gale- 

firmou conceito com o 
mão no 

Grupo das Equipes classi 
ficadas à Libertadores de 

a de di 

sempre dá uma confusão, 
nesta oportunidade as c 
sas andaram bem calmas 
com a chegada da dona da 

ra provi 
ar 0 técni 

co, Abel Ferreira, voltar para 

Agora, só está faltando a 
definição da Copa do Brasil, 
quando o Furacão vaise en. 
contrar com o Galo Minei 
ro, campeão brasileiro. Que 

rubro 
mais 

Lembre-se que: O me- 
lhor da vida sua história 

Druigação 

na partida contra o Bahia 

contar com Marlon, o téc 
nico Marcão escalou Danilo 

de não optar por Egídio no 

Athletico empata e garante 
permanência na Série A 
Furacão não saiu do 0 a 0 contra o time de garotos do Palmeiras 

Dimlgação! Alt 

egro 
quem ditou o ritmo e teve 
as melhores chances. E 

aí brilhou a estrela de Vi- 

nicius Silvestre, goleiro | 

CÁ 

O Athletico ficou no O Já a equipe paulista com 
a 0 com o time de garotos 63 pontos, na terceira co- 
do Palmeiras, na Arena locação. 
da Baixada, em riti. O Rubro 

ba, pela 37: e penúltima 
rodada do Campeona- 
to Brasileiro. Com ótima 

atuação do goleiro Vini 
is Silvestre, o Furacão 

» conseguiu balançar 
as redes. 

O resultado livrou 
qualquer risco de rebai 
xamento do Furacão ao 

atingir 46 pontos, na 14º 
posição na classific 
da Série A do Brasileirão. 

foi 

palmeirense. Foram pelo 
menos três grandes defe- 
sas, uma delas cara a cara. 

ja próxima quinta-fei- 
ra, às 21h30, o Athletico 

visitará o Sport, na Arena 
Pernambuco. Já o Palmei- 
ras vai receber o Ceará no 
Allianz Parque. O Rubro-Negro foi quem ditou 

o ritmo e teve as melhores chances 

NEAR EOEGEOOGOOOGOA 

Coritiba chama sócios para decisão sobre clube-empresa 

O próximo dia 23 de dezembro pode se 
tornar um grande divisor de águas na his 
tória do Coritiba Foot Ball Club, data fun 
damental para definir o futuro esportivo e 
financeiro do clube nesse novo cenário do 
futebol 

Em busca de soluções que visem moder. 
campliara governança do clube, a pre- 

sidência do Conselho Deliberativo convoca 
a Assembleia Geral Extraordinária de sócio 
para chancelar, a pedido do Conselho Admi 
nistrativo, a constituição de uma Sociedade 
Anônima de Futebol (SAF) pelo Coritiba na 
forma da Lei Federal nº 14.193/2021. O asso- 
ciado coxa-branca apto a votar irá escolher, 
de maneira virtual entre às 10h e 14h, se au- 
toriza o Conselho Administrativo a con: 
tuir uma nova sociedade nos moldes da SAF 
e a definir a forma e a estrutura de referida 
constituição. 

TRICOLOR 

Paraná Clube se apresenta para a pré-temporada 
O Paraná Clube se apresentou nesta segun- 

da-feira (6) para iniciar os trabalhos de pré- 
temporada no CT Ninho da Gralha. 

tre os atletas que seguem no clube, após a 
>, estão o goleiro Leandro Fillipe, o zaguei 

ro Luan, o lateral-direito Paranhos, os volantes 
Kriguer é Leo Pettenon, os meias Castanha, Lu- 
cão e Gabriel Correia, além dos atacantes Mika- 
ele Ruan. Desses, apenas Kriguer foi titular no 
rebaixamento para à quarta divisão. Leo Pette- 
non e Castanha renovaram contrato. 

Para o ano que vem, o clube já acertou 
ogoleiro Gabriel Leite, o volante Vinicius Kiss, o 
meia-atacante Kaio e 0 atacante Talysson Lalau. 
OTricolor ainda tenta renovação com o volante 
Moisés Gaúcho e deve anunciar mais reforços 
nesta semana Ninho 
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Mais treinadores argentinos 

são especulados no Flamengo 
ca no + 

Passadas as eleições do RR descartou esperar até 10 
último sábado, o assunto nome de Carlos Carvalhal, 

do momento no Flamen- muito especulado nos úl- 
go é a busca por um novo timos dias, parece ter per- 
treinador. O presidente 
Rodolfo Landim foi ree- 
leito para mais três anos 
à frente do Rubro-Negro 
e garantiu a continuidade 
do atual comando do fute- 
bol, com o VP Marcos Braz 
eo diretor Bruno Spindel. 

Os dois primeiros no- 
mes da lista da diretoria, 

ntretanto, não são casos 
is de resolver. Jorge Je: 

sus, aparentemente nome 
de consenso no clube, se- 
gue preso ao Benfica pelo 
menos até maio. Suas cipais clubes do contint 
chances de uma renova Tn: Code, que hoje cotá ro Cla do Vig, te, são os mais viáveis no 
ção são remotas, mas Braz (da Espanha, já teve passagem pelo Internacional momento 
OEA OO OO OO 

Gestão do Maracanã investe R$ 4 mi 
e estádio terá grama híbrida em 2022 

A gestão do Maracanã É uma intervenção 
informou, nesta segunda- . necessária, que teve 
-feira, que utilizará grama . como fatores principais 
híbrida em 2022. O mate- o volume de jogos dis- 
rial junta grama natural putados no estádio e 
com fibras sintéticas e também as interferên- 
propõe uma melhor qua- cias climáticas. Serão 
lidade para os jogos. aproximadamente três 

O valor estimado para meses de trabalho para 
aobra é de R$ 4 milhões que o gramado esteja 
e a pretensão é que o pronto o quanto ant 
estádio esteja liberado sem comprometer o ca 
para uso já na semifinal lendário de 2022”, afir 
do Campeonato Carioca mou Severiano Braga, 
de 2022. CEO do Maracanã 

dido força e outros argen- 
tinos começam a aparecer 
como possibilidades. 

Jorge Sampaoli, que 
está no Olympique de 
Marselha, Eduardo Cou- 
det, no Celta de Vigo, e até 
Sebastián Beccacece, que 
treina o Defensa y Justícia, 
estão nesta lista. Destes, 
Coudet, que vive péssimo 
momento na Espanha, e 
Beccacece, que provavel- 
mente não recusaria uma 
proposta de um dos prin. 

Objetivo é que o estádio esteja liberado para 
uso na semifinal do Campeonato Carioca de 2022 

Santos avança 
pela contratação 
de meia da Caldense 

O Santos está perto prestado ao Santos para 
de contratar Bruno Oli- 2022, com valor de com- 

veira, meia de 23 anos. pra fixado 
O jogador estava em- O Vitória foi reb: 
prestado pela Caldense xado para a Série C do 
ao Vitória. O Peixe, po- Campeonato Brasileiro, 
rém, só deve confirmar mas Bruno teve boas 
o negócio após o fim do atuações individuais e 
Campeonato Brasileiro. chamou a atenção do 

O Vitória não exerceu Santos. Ele fez três gols 
a opção de compra de e deu três assistências 
Bruninho. Dessa forma, pelo clube baiano na 
o atleta deve ser em- temporada E 

O Peixe, porém, só deve confirmar o 
negócio após o fim do Campeonato Brasileiro 

Botafogo sonha com 
o lateral Marcelo 
para o ano que vem 

O Real Madrid gada do jogador de 
vem promovendo 33anos. 
uma reformulação Os principais são 
em seu elenco nas Botafogo e Flumi- 
últimas temporadas. nense, Marcelo é cria 
Com isso, nomes co- das categorias de 
nhecidos do clube base do time Trico- 
saíram ou vão deixar | lor, 
o Santiago Berna- No entanto, Mar- 
béu. celo não escondeu 

Segundo o jor-. que gostaria vestir a 
nal espanhol Sport, camisa do Botafogo, 
o lateral esquerdo seu clube de cora- 
Marcelo não terá seu ção. Para melhorar 
contrato renovado a situação dos alvi- 
ao fim desta tempo- negros, o presidente 
rada. Sendo assim, Durcesio Mello já 
alguns clubes brasi- demonstrou interes- 
leiros já começaram se em contar com o 
a sonhar com a che- lateral esquerdo.M 

Deegação 

a w 

mirates 
ni 

O lateral esquerdo Marcelo não terá seu contrato 
renovado pelo Real Madrid ao fim desta temporada 

Divulgação 

anuncia a saída 
de Germán Cano 

Nesta segunda-feira, o ta Germán Cano para uma 
Vasco anunciou que Germán. extensão contratual foram 
Cano não fará parte do elen- encerradas nesta segunda- 
co do time para a temporada . feira (06), em comum acor- 
de 2022. O clube informou. do entre as partes. O argen- 
queas negociações parauma . tino, portanto, não terá seu 
extensão contranial foram vínculo renovado e deixará 
encerradas em comum acor- o Clube ao término do con- 
do entreas partes. trato, não figurando assim 

“O Club de Regatas Vas- no elenco para a temporada 
co da Gama informa que 2022, comunicou o clube 
as negociações com o atle- carioca 

Editora Jornal do Ônibus 



: — Publicidade Legal 

EI Araucária 
DECRETO Nº 37.039, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, 

“Aprova o Plano Anual de Trabalho da Controladoria Geral do Município 
para o exercício de 2022. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no 
u£o do suas alriuições legais, especialmente face à Lei nº 1.587 de 14 
da janeito da 2005, que dispõe sobra a criação da Controladoria Gral 
do Município — GM. 
Considorando a necassidado de: 
a) Acompanhar as ações da Administração Pública Municipal 
b) Atender aos dispositivos do Decreto Municipal nº 2384/2010 — 
Regimento Intemo da Controladoria Geral do Municipio 
) Inst instrumento suficiente de orientação à elaboração do relatário 
anual do Controle Inter, 

DECRETA 
At 1º Fica aprovado, na forma do Anexo Único deste Decreto, a Piano 
de Trabalho para o exercício de 2022 da Controladoria Geral do 
Município cada na forma da Lei nº 154712005, alterada pela Lei nº 
1,8331206, 
At, 2º As melodologias do trabalha para a desenvolvimento das ações 
“serão definidas por alo próprio do Controlador Garal do Municipio. 
At, 3º Poderão sar auditados falos supervenients à insitução deste 
Plano do Trabalho, sendo quo, para sua raalização sarão considerados. 
sua relevância e urgência 
At, 4º Esto Decroloenlra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Município de Araucária, 02 de dezembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 

Prefeito de Araucária 
OBS.: O anexo citado encontra-se disponível integralmente, no diário 
oficial eletrônico do município, st: hips;/araucaia atendo nei/?pgeia- 
tiaoficil, para consulta a imprussão. 

DECRETO Nº 37.042, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abro crédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 
baso am anviação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
85.000,00 (sossanta a cinco mi reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos 
Artigos 41, 142 0 43, 6 1º, da Lol Fadaral nº 4.320, de 17 de março 
do 1964, na Lol do Ditrizos Orçamentárias nº 36452020 do 
28/08/2020 o na Lel Orçamentária Anual nº 38802020 ce 23/12/2020: 

DECRETA 
º Fica aberto cria adicional suplementar, com base em anulação 

parcial, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mi reais), para 
reforço no oxerecio nanceiro de 2021 da(s) seguinto(s) dotação(ões) 
orçamentária 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Unidada Orçamentária: 18.001 

Funcional Programática 
18.001,0013.03920010 2178. 

Elamanto da Dasposa 
Atividade: Mantor e ampliar a estrutura. 

funcional 
Fonta da Recurso Valor 

3190940000 - Indonizaçõos a 01000 - Rncursos Ordinários R$ 
restuições trabalhistas... (Livros) Exercício Corento. 25.000,00 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Unidade Orçamentária: 18.001, Gabinete do Secretário - Smct 

Funcional Programática: Aúvidade: Manter e amplar a estrutura. 
180010013 .0392 0010.2178 funcional 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3190130000 - Obrigações (01000 - Recursos Orsinários R$ 

(Livres) Exerelcio Corrente. 40.000,00 
JPLEMENTAÇÃO: R$ 65.000,00 

o (8) erbito(s)indicado(s) no artigo anterior 
parciaimento a(s) soguinte(s)  dotação(ões) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
“Secretaria Municipal de Cultur 

Unidado Orçamentária: 18.001. Gabineto da Socrotário- Smct 
Funcional Programática: Atividade: Realizar, promover, fomentar e 
003,0013,0392.0010 2177 apoiar eventos 
Elemento de Despesa FontedeRecurso Valor 

3300390000 - Outros serviços 01000 - Recursos Odinários R$] 
do tarcoros - posso jurídica  (Livrs)- Exercicio Corrente 65.000,00 

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 65.000,00 
At, 3 Esto Docroto entra em vigor na daia de sua publicação. 

Prefeltura do Município de Araucária, 02 de dezembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito de Araucária. 

sarálão) anula 
aspecifcada(a) 

ES asavçária 
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03572024 

TIPO MENOR PREÇO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101884/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0352021 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRU- 
ÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOÃO LEOPOLDO JACO- 
MEL, na rua Nossa Senhora de Fátima, 472, Costeira, Araucária, 
conforme projeto, condições de execução e fiscalização, sob o con- 
trole técnico da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, nos 
termos estabelecidos no Edital e seus Anexos. VALOR MÁXIMO. O pre. 
go lotal máximo & de R$ 7.413.342.32 (sete milhões, quatrocentos e 
treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e tinta é dois centavos) 
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Departamento de 
Licitações e Compras, sito na Rua Pedro Druszez, nº 160, sobrmioja — 
Cento — AraucáriaPR até às 13:30 horas do dis 12 de janeiro de 
2022 e a ABERTURA se dará no mesmo dia e local às 14:00 horas. 
O Edital completo está disponível no site ttps:laraucaria pr gov br 
ou no Departamento de Licitações e Compras, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 16h00. Informações pelo telefone (81) 3614-1400 Ra- 
mal-1490 ou através do e-mail cplosegaraucaria prgovbr. 

Araucária, 06 do dazembro do 2021 
AIRTON MOREIRA PINTO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e 
“Serviços de Engenharia. 

DECRETO Nº 37.046, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
82000 .00 (sessenta a dois mil reis) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA. Estado do Paraná, com base nos 
Arigos 41,1. 42 e 43, 8 1º, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março 
[de 1964, na Loi de Dieizes Orçamentárias nº 36452020 de 
280972020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3660/2020 de 23/12/2020: 

DECRETA 
At. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois má reais). para 
felorço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguine(s) dotação(ões) 
orçamentárias; 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Unidade Orçamentária: Gabinete do Secretário - Smpi 
10.001 

Funcional Programática: Aividade: Adquirir equipamentos e materiais. 
10.001,0004 01220002. — permanentes atendendo a demanda da 

2% “secretaria, inclusive com a tecnologia de 
informação 

Fonte de Recurso 
99000 - Recursos. 
Ordinários (Livres). 

permanente — Exercicio Corrente 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 62.000,00 

Art 2º Para dar cobertura ao (5) crédio(s) indicado(s) no artigo anterior 
serão) anulada(s) parciaimente a(s) seguinte(s) dotação(ões) 

Valor 
R$6200000 

especificada(e 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Unidade Orçamentária: Gabinete do Secretário - Smpi 

10001 
Funcional Programática: Atvidade: Realizar obras para atender a 
10.00.0004 0122.0002. demanda da secretaria. 

2085. 
Elemento de Despesa — Fonte de Recurso Valor 
4490510000 -Obrase 01000-Recursos — R$8200000 

stalações Ordinários (Lives). 
Exorcico Corrente 

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 62.000,00 
Art. Esto Decroto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura do Municip de Araucária, 02 de dezembro de 2021 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Prefeito de Araucária 

DECRETO Nº 37.047, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abre crio acional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mi res)" 
COXA) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com baso nos. 
Artigos 41, | 42 e 43, 6 1º. da Lei Foderal ré 4 320, de 17 da maiço 
[de 1964, na Lei de Dirizos Orçamentárias nº 36452020 de 
29/09/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3860/2020 de 23/12/2020; 

DECRETA 
Art 1º Fica aberto crbdio aicional suplementar, com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mi reais). para reforço no. 
oxercico fnanceiro de 2021 do(s) segunte(s) dotação(ões) 

Funcional Programática: — Agvidado: Manter a estrutura da patrulha 
43.004,0020.0605 0007 21 rural mecanizada 

E) 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3399390000 “Outros 01000 -Recursos — R$20000000 
serviços de terceiros -— Ordinários (Livres) 
pessoa jurídica Exerckio Comente. 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 200.000,00 

Art, 2º Para dar cobertura ao (5) crédito() indicado(s) no artigo anterior 
será(ão) anulada(s) parciaimente a(s) seguinko(s) dotação(ões) 

Unidade na Gabinete do Secretário - Smag 
12001 

Funcional Programática: Atvidade: Regiizar Eventos 
43.001,0020,0605 0007.21 

E 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3390390000 -Outros  G1000-Recuros R$51.956,00 
serviços de terceiros Ordinário (Livres). 
pessoa jríica. Exerciio Comente. 

Funcional Programática: — Agvidado: Manter a estrutura da patrulha 
13,00%,0020 0605 0007 21 rural mecanizada 

E 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

3309300000 - Material de 01000 -Recursos R$ 14804400 
consumo. Ordinários (Livres). 

Exercicio Comente 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 200.000,00 

Art. 3 Este Decreto enira em vigor na data de sua publicação. 

Publicação de ediais, atas e iaanços? Entre em conesto no tel (e) 2652002 

PRE PES je TA 5 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no tel. (41) 3263-2002 

= 
1 ARAUCÁRIA 

DECRETO Nº37.048, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abre crédio adicional suplementar no orçamento do Municipio, com 
base em anulação parcial de datação orçamentária no valor de R$ 
10.000,00 (dez mt reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos 
Argos 41, | 42 e 43, 5 1º, Il da Lol Fodora nº 4.320, do 17 do março 
[de 1964, na Lei de Direiizes Orçamentárias nê 3645/2020 de 
28/09/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 38802020 de 23/12/2020: 

DECRETA. 
Ar 1º Fica aberto crédio adicional suplementar com base em anulação 
parcial, no valor do R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforço no 
exercicio financeiro de 2021 da(s) coguinto(s)  dolação(ões) 
orçamentárias) 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
“Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Unidade Orçamentária: “SGabinoto do Secretária - Smol 
18001 

Funcional Programática: Atividade: Manter e ampliar o quado funcional 
18.001.0027 0812.0004 2. 

182 
Elemento de Fonte de Recurso Valor 

3180940000 - 01000 - Recursos Ordinários. R$ 10.000,00 
indenizações e (Livres) Exercicio Corrente 

restluições trabalhistas. 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 10.000,00 

A 2º Para dr cobertura ao (8) rbo() indicado) no antigo aniaio serão) anulada(s) parcmente a(s) seguint(s) dotação(ões) 
especifcada(s) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Unidado Orçamentária “Gablnoto do Socratári - Smol 
18.001 

Funcional Programática: Atividade: Manter e ampliar o quadro funcional 
19,001.0027 0812.0004 2 

182 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

3190110000 - 01000 - Recursos Ordináros. R$ 10.000,00 
Vencimentos e vantagens (Livres): Exercicio Carente 

as «pessoal ci 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 10.000,00 

Art 3º Este Decreto entra em Vigor na data de sua pubicação 
Preolura do Muni do Araucária. 02 do dezembro do 2021 

HISSAM HUSSEIN DEHANNI 
Prefeito de Araucária 

DECRETO Nº 37.049, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abre cxédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em excesso de amecadação no valor de R$ 200/900,00 (duzentos 
mi reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paran, com base nos 
Artigos 41, 1,42, 49, 5 19,1, 3º 0 6 4º da Loi Fodoral nº 4.320, do 17 
“da março do 1984, na Lol de Direbizas Orçamantáias nº 3645/2020 de 
28/09/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3860/2020 de 23/12/2020; 

DECRETA 
Art 1º Fica aberto cródio adicional suplementar, com basa em excesso 
de arrecadação, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mi reais), p 
reforço no exercício financeiro de 2021 da(s) seguinte() dotação(õs 

o) 
CRÉDITO 

ADICIONAL 
SUPLEMENTAR 

Secretaria 
Municipal 

de Assistência 
Social Unidade fundo Municipal de Assistência Social 

Orçamentária: 14,001 
Funciona Atividade: Manor. implementar o Implantar 

Programática: Programas da Prolação Social Básica (Renda 
14.001 0008 0244 000. Cidadã, Beneficios Eventual 

82151 ducha 
Elemento de Fonte de Recurso Valor 
Despesa 

3350430000 89905 - Emenda individual R$ 
Subvenções sociais Imposiva Transferência Finalidade 100.900,00 

Definida nº 37050005 - Dep. 
Luciano Ducci - R$ 100.000,00 

(custeio - transforido em 
08/10/2021) 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
Unidade fundo Municipal de Assistência Social 

Orçamentária: 14,001 
Funcional Atividade: Manter, implementar implantar 

Programétia: Programas da Proleção Social Básica (Renda 
14.001.0008 0244 000 Cidadã, Banvlicios Eventuais a Oficinas Sócio 

82151 educativas 
Elemento de Fonte de Recurso Valor 
Despesa 

3350430000 01904 - Emenda Individual R$ 
Subvenções sociais  Impastva Transferência Finalidade 100.000,00 

Definida nº 36460019 - Dep. 
Gustavo Fruet- R$ 100.000,00 

(custeio - transferida om 
081072021) 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 200.000,00 
Art, 2º Para dar cobertura ao(s) cebio(s)indicado(s) no artigo anterior 
serálão) “utizado(s) recurso(s) proveniente(s) do excesso de 

das) receta(s; 1718109103 - Emenda  Individus 
Impositva. Tranefetância Finalidade Definida nº 36480019 - Dep. 
Gustavo Frust - R$, 100.000,00 (custeio - ransfrido em 08/10/2021) Vínculo: 1804, 1718108104 - Emenda Individual Imposiiva 
Transferência Finalidade Definida nº 37050005 - Dep. Luciano Ducci - 
R$ 100.000 00 (cussio- transferido em 08/10/2021) - FONTE: 1905 da 
fonte 1904 - Emenda Individual Impositva Transferência Finalidado 
Definida nº 36460070 - Dep. Gustavo Fruet- R$ 100.000,00 (custeio - 
tancierdo em 08/10/2021), 1905 - Emenda Individual Imposiiva 
Transferência Finalidado Definida nº 37050005 - Dep. Luciana Ducci - 
R$ 100.000,00 (ousteio - transferido em 08/10/2021) nos termos do 
inciso 1, 6 1º, artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1864, 
Art, 3 Este Decrelo entra em vigor na data de sua publicação, 

Prefeitura do Municipio de Araucária, 02 de dezembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEHAINI 
Prefeito de Araucária 
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DECRETO Nº 37.051, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abro crédio adicional suplementar no arçamento do Município, com 
base am anulação parcial do dotação orçamentária no valor de R$ 
10.000,00 (dez mi rea) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com tase nos 
Artigos 41, 1, 42 e 43, 6 1º, da Loi Federal nº 4.320, do 17 de março 
de 1964, na Lei de Diteizes Orçamentárias nº 3645/2020 de 
28/09/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3880/2020 de 23/12/2020, 
A 1º Fic aberto crédito aciona? silementa, com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mi reais), para relotço no 
exercicio  fnanceiro de 2021 da(s) seguite(s) dotação(ões) erçamentáia(s 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. 

Unidado Orçamentária: Gabneto do Secretário e Gestão de Pessoas 
08001 

Funcional Programática: Atvidade: Manter e ampliar o quadro unconal 
08001 0008 0122.0002. ca SMOP e suas unidades aeminitatvas 

2038. 
Elemento de Fonte de Recurso Valor 

3199130000. D1000 - Recursos Ordinários | R$ 
Obrigações patronais (Livresh Exercicio Corrente 10.000,00) 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 10.000,00 
Ari, 2º Para dar cobertura no (s) crédito(s)Indicado(s) no artigo anterior 
sorá(ão) anulada(s) parcialmente. a(s). seguinto(s)  dotação(ões) 
especticodae) 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas 

Unidade Orçamentária: Gabinta do Secretário e Gestão de Pessoas 
08001 

Funcional Programática: Aivdada: Manter ampliar o quado funcional 
080 0008 0122.0002. da SMGP o suas unidades administrativas 

2038. 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

3700110000 D1000 - Recursos Ordinários | R$ 
Vencimentos e (Livres) Exercício Corrente 10.000,00 

vantagens ficas - pessoa! 
ol 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 10.000,00 

Ar 3 Esto Decrota entra em vigor na data de sua publicação, 
Profeiura do Município da Araucária, O2 de dezembro de 2021 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Prefeito de Araucária 

DECRETO Nº 37.061, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021. 
Abra crédio adicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
86 000,00 (ltnta a sois mi reais) 
O(A) PREFEITO(A) DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, com base nos 
Artigos 41, 1, 42 0 43, 61º, da Lei Fodoral nº 4.320, de 17 de março. 
do 1964, na Loi de Diretrizos Orçamentárias nº 38452020 do 
29/09/2020 e na Li Orçamentária Anual nº 3860/2020 de 23/12/2020: 

DECRETA 
Art, º Fica aberto orádito adicional suplementar, com base em anulação 
parcial, no valor de R$ 88 000,00 (oitenta seis mi reais). para reforço 
ho. oxerckco fnancoiro do 2021 da(s) seguinla(s) dotação(ões) 
orçamentária(); 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de PI nto 

Unidado Orçamentária Sabinote do Secretário - Smpl 
19601 

Funcional Programática: Atvidado: Adquitr aquipamentos e materiais 
10.004 0004.0122,00022 permanentes atendendo a demanda da 

056 secretaria, inclusivo com a teencioçãa de 
Informação. 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
“4490520000 D1000 - Recursos Ordinários R$ 

Equipamentos e material (Livres) Exercício Corrente 88.000,00 
permanente 
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 6.000,00 

Art, 2º Para dar cobertura ao (s) crédio(s)indicado(s) no artigo antarior 
sará(ão)  anulada(s) “parcialmento a(s) soguinto(s) dotação(ões) 
especificada(s); 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Encargos Gerais do Município 

Unidade Orçamentária: 
21001 

Funcional Programática: | Avidado: Administrar Recursos Reserva de 
Encargos Gerais do Muniípio 

21.001,0028.0848 00022. Contingência. 
185 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
BBG9GOODDO - Reserva de. 01000 - Recursos Ordinárias R$ 

contingência (Lives) Exercício Correnta 88.000,00 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 86.000,00 

Art 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, Prefeitura do Município de Araucária, 03 de dezembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 

Prefeito de Araucária 
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DECRETO Nº 37.062, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Abre crédito asicional suplementar no orçamento do Município, com 
base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 
105.140,00 (cento e cinco mi e cento e quarenta reais). 
oxa) PREFEITO(A) DE Estado do Paraná, com base nos 
Artigos 41, 1, 42 e 43, 6 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, na Lei de Dietrizes Orçamentárias nº 36452020 de 
2970912020 na Lei Orçamentária Anuai nº 3660/2020 de 2371212020: 

DECRETA 
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anutação 
parcial, no valor de R$ 105.140,00 (conto e cinco mi e cento e quarenta 
reais). para reforço no exercicio financeiro de 2021 da(s) seguinte(s) 
cotação(ões) orçamentánia(s 

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 14,001. fundo Municipal de Assistência Social 
Funcional Programática: — Atividade Manter as unidades da SMAS 

14.001.0008.0122.0008.2154 (Órgão Gestor, Proteção Social Básica, 
Casa dos Conselho Tutelar 

Elemento de Despesa FontedeRecurso Valor 
3390370000 - Locação de mão: 01000 - Recursos Rs 

decbra Ordinários (Les). 105.140,00 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 108.140,00 
Art. 2º Para dar cobertura ao(s) créio(s) indicado(s) no artigo anterior 
|será(ão) anulada(s) parciaimente a(s) seguintes) dotação(ões) 

O: aNULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Programática: — Asvidade: Manter as unidades da SMAS 

18.0010008 0122.0008 2154 (Orgão Gostor, Proteção Social Básica, 
Proteção Social Espocial. Cadúnico, 

“Casa dos Conselho Tutelar 
FontedeRecurso Valor 
01000 - Recursos 

Ordináros (Livres). 
Exercício Corrente, 

VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 105.140,00 
Art, 3º Esto Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura do Municipio de Araucária. 03 de dezembro de 2021 
HISSAM HUSSEIN DEMAINI 
Prefeito de Araucária 

15] Araucária 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 140/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Elemento de Despesa 
3399390000 - Outros serviços FS 
de terceiros - pessos jurídica. 105.140,00 

prorrogar o prazo de vigência em 12 (doze) meses. É revista a Cibusula 
Quinta do Contrato, para aplicação do reajuste pelo INPC de 10,67% so 
Contrato, representando uma majoração de valor na quanta de R$ 
38.059,92 (Tinta e oito mi, cinquenta e nove reais « noventa e dois 

Recursos Utilzados. 
Código Tas 

Reduzido: 
ôrgão: 25 -Secreaia Muniopai de Urbanismo 
Unidade: 1- Gabinete do Secretário - SMUR. 
AÇÃO: 2813 Contatar empresa para a implantação do 

programa de manuianção e cperação e fscaização do tanto 
Vínculo: 1710 - Aplicação Convenio Detran 

Subelemento: ” 3339040110000009000 — Locação de softwares. 
Código té 
Redurido: 
ôrgão: 25 — Secretaria Municipai de Ubanismo 
Unidade: + - Gabinete do Secretário - SMUR 

Ação: 2213 - Contatar empresa para a implantação do 
programa de marnlunção e operação de fiscalização de 

Vincuto: 1710 - Apicação Convenio Detran 
Subelemento:— 2339040120000000000 — Locação de maquinas & 
O regjusteprevísio no Parágraio Único da Cláusula Sétima, do Contrato. 
nº 140/2020, poderá ser concedido quando ranscorer prazo de 12 
(doze) meses da data da apresentação da proposta, por sobctação, 
formal do interessado. mecianie a apicação do indice IPCA, INPC ou 
IGPM, “apicandose o que apresentar o menor valor TERMO 
ASSINADO EM: 03 de dezembro de 2021 

Pretiura do Municipio de Araucária 0 de dez do 2021 
EDINEIA RZESCUTKO MATTOS 
Secretária Municipal de Urbanismo 

Publicação de editais, atas e balanços? 

Entre em contato no tel.: (41) 3263-2002 
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CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Unidade Orçamentária Gerência de Transporte Coletivo 
10002 

Funcional Programática: Atividade; Manter as atividades do 
10.0020004.0122.0011.2271 Transporte Público 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
338939900 - Outros 1000 - Recursos Rs 

“serviços de terceiros - pessoa Ordinárias (Livres): 1.000.000,00 
jurídica Exercicio Corrento 

VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 1.000.000,00 
At 2º Para dar cobertura no (8) crédito(s inicado(s) no arigo anterior 
“será(ão)  anulada(s)  parciaimente. a(s) seguintes). dotação(ões) 
especificada(s 

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 
Planejamento 

Unidade Orçamentária Gabinete do Secretário - Smpi 
10001 

Funcional Programática:  Agvidado: Manor o amplar o quadro 
10.001. 0004 0122 0002.2083). funcional da Secretaria Municipal do 

Planejamento 
Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 

3190940000 - Indenizações e 01000 -Recursos R$ 190.000,00 
restições trabalhistas Ordinário (Livres) 

Exercicio Corrnto. 
Secretaria Municipal de Planejamento 

Unidade Orçamentária: Gabinete do Secratário - Smpl 
10001 

Funcional Programática Aúvidado: Executar aividados 
10.001, 0004 0122.0002 2054 administrativas o operacionais, incluindo à 

realização do serviços elou aquisição de. 
material do consuma alendendo à 

demanda da secretaria, inclusivo com à 
tecnologia de inormação 

Fonte de Recurso Valor 
O1000 - Recursos R$ 100.000,00. 

Elemento de Despesa 
3390360000 - Outros. 

serviços de lerceiros- pessoa. Ordinário (Livres) 
jurídica Exercioo Correto 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Unidade Orsamentára: Gabinato do Socrotário - Smpl 10.001 
Funcional Programática: — Auividado: Planejar, Coordenar Implantar 

10.001.0004 01220002.2087 a Mantar o Programa Cidade Digtal na 
Cidade do Araucária. 

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 
3300409000 - Serviços de 01000 - Recursos Ordinária (Livos)- 
lecnologia da informação e Exercício Conunto 
“comunicação «x pessoa R$ 200.900,00 

Secretaria Municipal de Planejamento 
UndadoOrgomentáa Gerência do Transporte Coletivo 

1 
Funcional Programática: Aividado: Manter as atividades do 

10.002.0004 0122.0041.2271 
Elemento de Despesa. 

3390370000 - Locação de 01000 - Recursos R$ 600.000,00 
mão-de-obra Ordinário (Livros) 

Exorcíco Corno. 
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 1.000.000,00 

Art 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura do Municipio de Araucária, 03 de dezembro de 2021 

Prefeito de Araucária 

PRESERICA RERERATIVA o png 
MU MARECHAL FLORIANO PO 36 CON MANDAR 

RARA 

MISSAM HUSSEIN DEMAINI 

[E a pode or ciano 

Cota td Cos ac21 

Publicação de esa, atas e balanços? Entre em contato note: (41) 26352002 

Editor lomaido Ônibus 



a767 Publicidade Legal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5997172021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8612021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 26/11/2021, o Municípia de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rus Pedro Dnuszez, 11t, neste alo representado pelo(a) 
Socrotáio(a) Municipal Srta). ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMI- 
ERI, CPF. 007.146.379.80, nos termas da Lei nº 8.666, da 21 de junho 
de 1993, da Lei nº 10,520, de 17 de julho de 2002, a do Decreto Muni- 
Gipal nº 3441612020, o demais narmas legais aplicáveis, em face da 
classificação da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 992021 RE- 
SOLVE registrar o preço ofertado pela, empresaffomecador CWB 
WORD'S COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizada RUA PROFULIS- 
SES VIEIRA, nº 2446, LU 01, SANTA QUITERIA, inscnta no CNPJ sob o 
1º, 07/092.633/0001-16, representada pelo(a) Srla) JOSE ANTONIO 
MARTINS, CPF: 041.527 430.72, conforme o(s) emíns) abaixo dicr 
minado(s), com seu(s) respectivo(s) preço(s) untáno(s) a quantidade(s) 
em nome da empresa acima citada. Aquisição de amentos perecíveis & 
não perecíveis para lata especial da alunos maticulados ná rede mun 
cipal de ensino com patologias, No valor total de: R$43.330,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 451/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68871/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 26/19/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Druszez, 111, neste ato representado pelo(a) 
Secretário(a) Municipal Srta). ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALM 
ERI, CPF: 007 146 379.80, nos termas da Lei nº 8668, de 21 de junho 
de 1983, e ca Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Muni 

demais namias legais aplicáveis, em face da 
presentada no(a) PREGÃO Nº. 9972021 RE- 

SOLVE registar o preço ofertado pela empresafomacador BA S PRO- 
GRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, localizada RUA RIO EUFRATES, 1º 317, IGUACU, inscrta no 
CNPJ sob o nº 08.903 201/0001-00 representada pelo(a) Srta) FER- 
NANDO HENRIQUE MONTANARI, CPF: 009.468 889.05, conforme o(s) 
“tem(ns) abaixo discriminado(s) com seu(s) respectvo(s) preço(s) uni 
rio(s) e quantidade(s), em nome da empresa acima citada. Aquisição de 
alimentos perecheis e não perecives para dieta especial de alunos ma- 
trculados na rede municipal de ensino com patologias, No valor total 
do/R$24.864,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9971/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 26/11/2021. o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rus Pedra Drustez, 111. neste alo reprasentado pelo(a) 

crtáro(a) Municipal Sr(a) ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMI 
ERI, CPF: 007.146,379.80, nos termas da Lol nº 8686, de 21 do junho 
de 1993, o ca Lei nº 10.520, de 17 de julho da 2002, a do Decreto Muni 
cipal nº 34 416/2020, normas legais aplicáveis, em faca da 
classificação da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº- 992021 RE- 
SOLVE registrar o preço ofertado pela empresalomecedor INTEGRA 
SOLUÇÕES MEDICAS LTDA, localizada RUA FREI TEOFILO, nº 289, 
Capo Rasa, inscrita no CNP sob o nº 24,658 613/0001.89 representa 
da poloa) Sr(a) MATILDE DIAS VICENTE, CPF. B74 858.269-72, con- 
formo o(s) tem(ns) abaixo cescriminado(o) com sauts) respectivos) pr 
gola) unháio) (3), em nome da empresa acima cotada. 
Aquisição de alimentos perecíveis a não perecíveis para dista especial 
de alunos matriculados na rede municipal de ensina com patologias, No 
valor total do:R$30.310,00. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68971/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 26/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rua Pedro Drusaca, 111, neste alo representado pelo(a) 

oretário(a) Municipal Sr(a) ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMI 
ERI, CPF: 007.146,379.80, nos termos da Lai nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e ca Lei nº 10.520, de 17 de julho da 2002, a do Decreto Muni 
cipal 1º 3441612020, normas legais aplicáveis, em faco da 
classificação da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº- 0972021 RE- 
SOLVE registrar o preço olartado pela emprasalfomecedor VB COMÉR- 
CIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, localizada RUA FRAN- 
CISCO PRTES, nº 1105, RETIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 
72.131,402/0001.36 reprsantada pelo(a) S(a) JULIANA VILAS BOAS, 
CPF: 086718 889.02, conforme o(s) itemins) abaixo discriminado(s) 
com seu(s) respectvols) preço(s)uniáia(s) a quantidade(s). em nome 
da empresa acima ofada. Aquisição de alimentos perecíveis não pera- 
cheis para dieta especial de aluncis matfculados na rede municipal de 
ensino com patologias, No valor total de: R$34 408,00 

“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8971/2021 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 
SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 26/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rua Pedio Drusicz, 111, noste alo reprosentado  peloía) 
Secretáio(a) Municipal Sr(a. ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMI- 
ERI, CPF: 007.146.379-80, nos termos da Lol nº 8.666, de 21 da junho 
de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Muni- 
cipal nº 34.416/2020, e demais normas legais aplicáveis, em face da 
classficação da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº- 98/2021 RE- 
SOLVE registrar o preço ofertado pela empresaifomecedor MR ALIMEN 
TOS SAUDAVEIS LTDA, localizada RUA FRANCISCO XAVIER DA SI. 
VA, rº 1092, SOBRELOJA, JARDIM SILVINO, inscrita no CNP sob o nº 
22077 561/0001-21 representada pelo(a) Sra) CLEIDE ANTONIA MO- 
DESTO ROLIM, CPF- 814.787.839.48, conforme o(s) om) abaixo 
disciminado(s) com sou(s)raspeciivo(s)preço(s) untário(s) e quantida- 
daís), em nome da empresa acima clada. Aquisição de alimentos poro.. 
civele e não perackeis para dieta especial de alunos maticulados na 
rede municipal de ensino com patologias, No valor ota de:R$54:133,00 

155] Araucária 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45572021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5987112021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No dia 26/11/2021, o Município de Araucária, Estado do Paraná, situado 
na Rus Pedro Drusecz, 11], neste ao representado pelo(s) 
Secretáro(a) Municipal Sr(a) ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALM 
ERI, CPF. 007.146 379.80, nos termos da Lei nº 8.665, de 21 de junho 
de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de juho de 2002. e do Decreto Muni- 
cipal nº 34 4162020, e demais nomas legais aplicáveis, em face da 
classificação da proposta apresentada no(a) PREGÃO Nº: 892021 RE- 
SOLVE registrar o preço ofertado peia empresafomecedor PLENUS 
DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, localizada RUA 
VERISSIMO MARQUES, nº 1732, BARRACÃO 1, CENTRO, inscrita no 
CNPJ sob o 1º 29.206 2300001.63 pelo(a) Sr(a) GUI 
LHERME PUCHETTI POLAK, CPF: 075711 589.65, conforme o(s) 
Hem(ns) ababxo discrminado(s). com seu(s) respectivots) preços) untá- 
fio() e quantidade(s). em nome da empresa acima citada. Aquisição de 
alimentos perecíveis & não perecíveis para dieta especial do alunos ma- 
trculados na reda municipal de ensino com patologias, No valor total 
de R$34 187,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5987112021 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 

SECRETARIA GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
No cia 26/11/2021, o Municipio de Araucária, Estado do Paraná, suado 
na Rus Pedro Drusicz, 111, neste ato representado pelo(a) 
Secretáio(a) Municipal Sr(a). ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALM 
ERI, CPF: 007.146 379.80, nos termos da Lei nº 8.566, de 21 de junho 
de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de juha de 2002, e do Decreto Muni 
cipal nº 34.416/2020, e demais normas logais aplicáveis, em faca da 
classificação da proposta apresentada noja) PREGÃO Nº. 992021 RE- 
BERRY SERVICOS LTDA, localizada RUA JOSE BRUNO DA COSTA, 
1º 137, VILA LOANDA, inscrita no CNPJ s0b o nº 17.865 447/0001.26 
representada pelo(a) Sr(a) TERCIO ROBERTO DOS SANTOS. CPF: 
877.778. 948-20, conforme o(s) Hem(ns) abaixo disciminado(s), com 
seu(s) respoctivo(s) preço(s) untários) e quantidade(s). em nome da 
empresa acima clada. Aquisição de alimentos perecíveis e na pereci 
veis para dieta especial de alunos matriculados na rede municipal de en. 
sino com patologias, No valor total de R$25.800,00 

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIER! 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBS. As tabelas cladas enconiram-se disponiveis, integralmente, no 
diário oficial eletrônico da município, st: hos armucara atenda nei”? 
possiaricofcial. para consulta e impressão. 

Publicação de editais, 
atas e balanços? 

Entre em contato no tel.: (41) 3263-2002 

TRE PDR je TA 

EXTRATO DO RESULTADO PARCIAL DE QUALIFICAÇÃO Nº 01 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 

A Profoiura Municipal de Qualro Barras, por meio da Comissão de 

auf 
EXTRATO DO RESULTADO PARCIAL DE QUALIFICAÇÃO Nº 04 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020 
A Prefeitura Municipal de Quatro Barras, por meio da Comissão de 
Licitação insiluída pelo Decreto Municipal nº 8.022/2021, com os 
membros da Comissão de Análise dos Documentos do 
Credenciamento das Instluições de Ensino Superior, dosignados 
pelo Decreto Municipal nº 8319/2021, loma público, para 
“conhecimento das interessados, o resulado da pré-qualficação ao 
“ecital de Chamamento Público nº 06/2020 para Credenciamento de 
instituições de Ensino Superior (IES) para oferta da curso do 
Licenciatura em Pedagogia, sob a modalidade presencial ou 
semipresencial (EAD), aos servidores. públicos efetivos o em 
exercicio. (atendentes/educadoras) da Secretaria Municipal di 
Educação de Quatro Barras. Comissão de Análiso dos 
Documentos, com base nos crlérios estabelecidos no edital de 
Chamamento Público nº 08/2020 procedeu a análiso o avaliação 
“dos documentos de habitação apresentados, verificando todos os. 
requisios do Edital, e após a análiso crilriosa, apresenta o 
seguinte resultado: 

EMPRESAS cnPs RESULTADO 

NAZEELDE OUVEIRA| 
716S8O76915 — 
LHAvUX 
CONSULTORIA 
EDUCACIONAL E 
AMBIENTAL 
CRUZEIRO DO SUL] 
UNIVERSIDADE 
POSITIVO 

19.357 484/0001.59 | Não Qualicado* 

sessao js | 
*"comunico a concessão do praza de OS (cinco) das úteis para que 

19/11 do 

ESTEPHANIE GONÇALVES REPINOSKI 
Presidente da Comissão de Licitação 

110- Cento - B3.420-000 - Quatro Barras - PR. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ. 76.105 588/0001-30 Av. Dom Pedio Ilnº 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 99/2021 
O Preteio Municipal de Quatro Barras, no uso de suas atrbuçõe 
declara de lictação à despesa ababo especificada. 
Processo nº 14.971/2021. Objeto: Contalação de empresa para 
telefonia móvel para alender as secretarias municipais, com furo no 
artigo 24 inciso IV da Lei nº 866/03, e consonância com o Parecer 
Jurídico nº 37672021, 
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A. 
CNPJ: 02.658.157/0001.62] 
VALOR DA DISPENSA DE R$: 42.704,00 (quarenta e dois mi é 
setecentos e quatro reais 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
42, 175, 187, 192, 307, 411, 421, 454, 476, AMO, 521, 687, 620, 730, 
764, 788, 822, 858, 866 — 339039000 — Outros Serviços de Terceiros. 
- Pessoa Jurídica. 
LORENO BERNARDO 
[TOLARDO:57464952987 ===" 

35.270.204/0001.27 

[nunes 
41830 5310001.09 

encaminharemos. para análise da Sub Comissão, designados pelo 
Decreto Municipal nº 8395/2021 
Quatro Barras, 06 de dezembro de 2021. 
ESTEPHANIE GONÇALVES REPINOSKI 
Presidente da Comissão de Licitação 

CNPJ, 76 105 568/0001.30 Av. Dom Pedio llnº 
110“ Centro - 83.420-000 - Quatro Barras - PR. 

— Eis MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇ) 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 100/2021 
O Prefeito Municipal de Quatro Barras, no uso de suas alrbulções, 
declara dispensado de liciação à despesa abaixo especificada, 
Processo nº 164362021, Objeto: Coriratação de empresa para 
locação de brinquedos infláveis, camas elásticas, carrinhos de pipoca 
e algodão doce, escultura de bexigas e pinturas facins, com fucro no 
artigo 24 inciso 1 da Lei n' 8.666/93, e consonância com o Parecer 
Jurídico nº 38212021. 
CONTRATADA: BRINQUE LOCAÇÕES LTDA 
CNPJ: 33.038.864/0001.51 
VALOR DA DISPENSA DE R$: 9.177,00 (Nove mi cento e setenta e 
sete reais) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
187 — 050021238500 1820303300390000 
205 — 0500312361001720343380300000 — Outros serviços de 
Terceiros — Pessoa Jurídica. 
ILORENO BERNARDO 
|TOLARDO:57464952987 

Loreno Bernardo Tolardo 
Prefeito Municipal 

Publicação de si atas e balanços? Entre em contato note: (49) 2263-2002 



Região Metropolitana "mm meo SA 

Publicidade Legal | 
PREFEITURA NON) TSE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 
ONPI: 76 105 588/0001-39 Av, Dom Pedro Hnº 
10 - Conto - 83.420.000 - Quatro Barras - PR. 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Ne 47/2021 

Process 
aquisição de munições CBCSW EXPO 1556R GOLO MEX. com fuleo no art, 26 da Lol nº 868693 é consonância com a Parecer 
Jurídico nº 3812021 
CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CNP: 87.494 0311000153 
O VALOR DE R$: 13.440,00 (reze mi Quatrocentos o quarenta 

1º 1567972021, Objeto: Contalação de empresa para 

res) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
632 — 1700308 181000720103360300000 - Material de Consumo. 
LORENO BERNARDO 
TOLARDO:57464952987 

Loreno Ber 
Prefeito Municipal 

“Súmula de Recebimento de Licença de Operação 
LH Strapasson Locadora De Máquinas Ltda, Cnpj 
04.469.555/0001-38 torna público que recebeu do IAT a 
Licença de Operação, para a atividade de transporte de 
resíduos — Instalações físicas na Rua Nápoles, 57 — Atuba 
= Colombo — PR. 

Súmula de Recebimento de Licença de Operação 
Alcimar da Silva & CIA LTDA, CNPJ 07.731.180/0001- 
20 torna público que recebeu do IAT a Licença de 
Operação, para a atividade de secador de serragem — 

icas na Rua Estevão Costa, ColombolPR 
Súmula de Requerimento de Renovação 

de Licença de Operação 
Lt Strapasson Locadora De Máquinas Ltda, Crpj 
04.469.555/0001-38 toma público que solícita ao IAT a 
Renovação da Licença de Operação, para a atividade de 
transporte de resíduos — Instalações físicas na Rua 
Nápoles, 57 — Atuba — Colombo - PR. 

Súmula de Requerimento de Renovação 
de Licença de Operação 

Alcimar da Silva & CIA LTDA, CNPJ 07.731.180/0001- 
20 toma público que solicita ao IAT a Renovação da 
Licença de Operação, secador de serragem — Instalações 
físicas na Rua Estevão Costa, Colombo/PR. 

Publicação de 
editais, atas e balanços? 

Entre em contato 

no tel.: (41) 3263-2002 

entre a Rua Joinville e a Alameda Bom Pastor 

DER/PR vai 
construir viaduto 
na BR-376 em São 
José dos Pinhais 

O Governo do Estado, 
por meio do Departa- 
mento de Estradas de Ro- 
dagem do Paraná (DER/ 
PR), publicou a licitação 
para construir um novo 
viaduto em São José dos 
Pinhais, na Região Me- 
tropolitana de Curitiba. 
A obra será executada na 
BR-376, no cruzamento 
entre a Rua Joinville e a 
Alameda Bom Pastor. 

“A BR-376 é uma das 

para os moradores de São 
José dos Pinhais circula- 
rem pelas vias munici 
país, e garantir um tráfe- 
go mais ágil para quem 
está apenas de passagem, 
seguindo pela BR-376", 
destaca o secretário de 
Infraestrutura e Logísti- 
ca, Sandro Alex. 

Com investimento pi 
visto de R$ 44.986.938,24, 
o edital contempla tam- 
bém serviços de terrapl 

principais ligações en- nagem, pavimentação, 
tre o Paraná e Santa Ca- drenagem e obras de arte 
tarina, com um grande correntes, — contenções, 
volume diário de carros 
e veículos de carga. Em 
São José dos Pinhais a ro- 
dovia praticamente corta 
o município ao meio, e a 
travessia para os condu- 
tores locais, nesse ponto, 
é feita por meio de um 
cruzamento com semá- 
foros, o que resulta em 
congestionamentos e 
acidentes. Com essa obra 
vamos trazer segurança 

sinalização e iluminação. 
O prazo de execução da 
obra é de 18 meses. 

“Vamos elevar as pj 
tas de rolamento da BR- 
376, com o acesso mu- 

nicipal sendo realizado 
pela passagem inferior 
desta nova interseção 
em desnível de São José 
dos Pinhais”, explica o 
diretor-geral do DER/PR, 
Fernando Furiatti. 

ENE EL 

Ações de prevenção a enchentes são 
realizadas no bairro César Augusto 

Nesta semana, a Secre- 
taria Municipal de Meio 
Ambiente realizou ações 
de limpeza por meio do 
Programa de Prevenção 
de Enchentes no bairro 
César Augusto. 

O prefeito Helder La- 
zarotto, O vice-prefeito, 
Professor Alcione e o 

Dino Cloaho ! = cente de Lima acompa- 
nharam as atividades do 
programa na tarde da úl- 
tima quinta-feira (2). 

Os trabalhos realiza 
dos pela Secretaria Mu- 
nicipal de Meio Ambien- 
te tem como objetivo 
prevenir transtornos que 
são ocasionados por en- 

secretário Municipal de 
Meio Ambiente, José Vi- 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
realiza ações de limpeza em córregos e riachos 

xurradas no período do 
verão 

Bom Dia Astral - Dirce Alves 
bomdiaastralebomdiaastral.com.br 

CHEGOU o novo Almanaque de Astrologia Dirce 
Alves 2022, ano de Mercúrio. O que os astros indicam 
para sua vida profissional, afetiva, saúde, dinheiro e 
amor, Adquira já na minha loja. Rua: Emiliano Perne- 
ta 30-loja 21 Galeria Cezar Franco - centro Curitiba. 
Ligue e peça informações pelo telefone (41) 3233-9138 
ou pelo whatsapp: (41) 9741-1419 - Programa Bom 
Dia Astral de segunda a sexta-feira na rádio Cultura 
AM 30 das 07h às OBh. www.cultura930.com.br live 
facebook e instagram Dirce Alves jornalista. wwwdir- 
cealves.com.br 

quem hoje 
É uma pessoa com multa energia. Está sempre na 

frente dos projetos, o que faz um líder nato, É o amigo 
leal mastambémo pior dos inimigos. Gostada vidaso- 
cia, e tem com grande fascínio pelas viagens É franco, 
alegreeativo. 

Alerta 
Os aquarianos passam a receber à influência do 

alerta a partir das 08h50, e os astros pedem cautela no 
campo detrabalho.Adienegociações ou pedido deem- 
res sd ra in 

ad 
A área profissional atravessa um período de equi- 
híbrio, novidades e vitórias. Você recebe o apoio 
de familiares, com chances de compras e viagens. 
Compartilhe o melhor com seu amor. 240 M. 
ET 

Você esta mais firme em busca dos seus objetivos e 
terá uma boa convivência com pessous que tem os 
mesmos ideais. Romantismo envolvendo seu amor. 
ideias originais trarão novas lucros. €,057 M.9505. 

Nesta fase você busca novos incentivos para os ne 
close trabalho. Sua vontade de mudar o rumo da pro- 
faso encontrará o sucesso, Diversões noturnas, saia 
la rotina. Amor feliz C- 338 M.2191 

Dia que estará preocupado em resolver problemas - 
nanceiros. Apoio das pessoas a sua volta, incluindo à 
família. Energias em alta, apenas procure se alimen- 
tar com equilíbrio. Emoções no amor. €.225 M. 3087 

Os astros reservam multa energia para organizar, 
resolver e até iniciar novos projetos de trabalho e ne. 

Estará mais focado e alcançará o sucesso que 
Busca. Tente na loteria, Amor total. €.971 M. 6247 

Fase de altos e baixos, confie no seu bom senso nos. 
assuntos familiares. Organize os negócios e espere 
a entrada o Sol na sua quinta casa. DÊ apoio ao seu 
amor. Colabore com Aquário Touro. C, 812. 1160. 

Neste período poderá sonhar com projetos apare 
temente impossíveis. Resolva os problemas no lar. 
Colabore com Câncer e Touro. Positivo para compras. 
domésticas. Surpresas agradáveis no amor €.863 M. 
E 

Você passa por um ótimo periodo, e conseguirá reol- 
ver a maior parte dos problemas profissionais e do. 
mésticos. A colaboração virá com corteza para melho- 
rarseus ganhos. Surpresas do seu amor. €.501 M.B954 

O seu otimismo natural o ajudará a sair bem de 
situações negativas. Fase de trabalho, negócios, 
dinheiro e muita energia. Excelente para novos 
nhos, mudanças familiares e equilíbrio no amor.€. 
144. 0617 

“Você sai cedo do alerta mas ainda tom a influência ne- 
“ativa do Sole Mercúrio na sua desfavorável 12º casa. 
Não é tempo de mudanças e ves gastos Esqueça ve 
Iras mágeas Trabalho exigente. C.789M. 1076 

sealimente com equilíbrio. C.694 M.4422 

Fase para aproveitar ao máximo os bons fluidos que 
“envolvem seu beilho no trabalho. Ótimo para com- 
pras domésticas e até os presentes de Natal. Comu- 
cação fácil com todos. Amar consolidado. C. 451 
a. 7729 

Editora jornal do Onibus 



Terça feir 

io emergencial ainda é alvo 
de auditoria do tribunal 

TCU identifica 350 

mil com auxílios 

irregulares 
O Tribunal de Contas da 

União (TCU) informou que 
uma auditoria identificou in- 

O ministro do Supre- 
mo Tribunal Federal (STE 
Luís Barroso 

nesta segunda-feira (6) 
concedeu 

prazo de 48 horas para 
que o governo federal se 
manifeste sobre uma ação 
judicial que pedea obriga 
toriedade de quarentena 
comprovação de vacina 
ção contra a covid-19 para 
quem entra no país 

envolvendo empresários e | A protocolada 
pessoas com CPEirregular. | pela Rede Sustentabilida 

de, chegou ao Supremo 
no dia 26 de novembro e 

blico; que recebiam algum 
benefício da Previdência So- 
cial; outro tipo de aundlio do 

dícios de recebimento inde 
vido do Audio Emergencial 
por 350 mil pessoas, O valor 
pago é estimado em R$ 100 
milhões. Os dados foram di 

governo, além de situações 
ação, 

A partir de agora, os ór 
gãos responsáveis pelo re 

vulgados hoje (6), por meio. serão comunicados 
do acórdão da auditoria. 

Ao a folha de 
pagamento de abril a julho 

ano, a equipe de fisca 

para revisar os cadastros de | foi distribuída para o mi nistro, que é o relator do 
caso. A legenda pretende 
tornar obrigatória a ado: 
ção de 
feitas pela Agência Nacio 
nal de Vigilância Sanitária 
Anvisa 

analisar benefícios. O pagamento do 

passado, quando os inscritos 
no CadúÚnico foram trans recomendações 
feridos para o Audio Brasi, eiciários que receberam 

o auxílio e possulam em- novo programa social do go- 
prego formal em órgão pá. 

Em 24 anos de história, trabalhamos dia 
e noite para entregar caminhos cada vez 
mais seguros nas estradas. Com isso, 

Nossa história é feita de dedicação e 

comprometimento a cada quilômetro. 

ecoviA 

7 de Dezembro de 2021 - ediçã 

STF pede decisão sobre 
passaporte da vacina 

Determino a 

das autoridades das quais 
emanou a Portaria nº 
658/2021, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, 
tendo em vista a aprox 
mação do recesso. Trans. 
corrido o prazo, os autos 
devem retornar à conclu 
são, para apreciação das 
cautelares 

oitiva 

despachou 
Barroso. 

De acordo com a An: 
visa, a política brasileira 
para fronteiras deveria ser 

com o estabele- 
cimento da cobrança de 
prova de vacinação para 
turistas € outros viajantes 
que desejam entr 
país de avião ou por via 
terrestre, em combinação 
com protocolos de testa 
gem. 

revista, 

no 

Petrobras diz que 'não 

há decisão sobre preços 
A Petrob 

nesta segunda-feira (6 
nenhuma 

decisão tomada 

as informou internacionais. A Petro 
bras não antecipa deci 
sões de reajuste e reforça 
que não há nenhuma 
decisão tomada por seu 
Grupo Executivo de Mer 
cado e Preços (GEMP) 
que ainda não tenha sido 
anunciada ao mercado”, 
informou a estatal, em 
comunicado. 

À nota foi uma res; 
posta às expectativa de 
mudanças nos preços de 

FECONOMIZE qo ll 
| Rsois ivaicuos | 

E 

combustíveis nas refina. 
rias, após o presidente 
Jair Bolsonaro afirmar 
em entrevista ao site Po 
der360 que a Petrobras 
começará nesta semana 
a anunciar redução no 
preço dos combustíveis. 

À Petrobras começa 
nesta semana a anun 
ciar redução no preço do 
combustível”, disse Bol 
sonaro na entrevista, no 
domingo (5) m 

que “não há 
sobre 

novos reajustes nos pre 
ços de combustíveis. 

A Petrobras moni 
tora continuamente os 
mercados, com. 
preende, dentre outros 

o que 

procedimentos, a análise 
diária do comportamen 
to de nossos preços re 
lativamente às cotações 

IEER 

EEE 

Bolsonaro afirmou que a petroleira iria anunciar redução de preço 


